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chemicalaid.com

اشاره
در این مقاله دو وبگاه اینترنتی دیگر که در میان وبگاه های علمی و آموزشی جهان دارای رتبه باال در حوزه شیمی هستند معرفی 
شــده اســت. یکی از این وبگاه ها ChemicalAid است که دارای اطالعاتی درباره عنصرها و ترکیب هایی از آن هاست و به تازگی در 

پایگاه رتبه بندی Similarweb از دید شمار بازدیدکنندگان، دارای رتبه پنجم در رشته شیمی معرفی شده است.
 Paul Sabatier University- Toulouse III است که پشتیبان دانشگاهی آن را Virtual Chemistry 3D وبگاه دیگر، ســامانه 
به عهده دارد و در آن امکان نمایش بسیاری از ساختارهای گوناگون شیمیایی به شکل سه بعدی فراهم شده است که می تواند از نظر 

آموزشی برای تجسم و درک فضاشیمی و ویژگی های تقارنی آن ساختارها سودمند باشد.

ChemicalAid همراه با دو وبگاه دیگر، physics.studentsource.org و math.studentsource.org یک مجموعه سه گانه آموزشی 
را تشکیل می دهند و این دو وبگاه به ترتیب ارائه کننده ابزار در حوزه های فیزیک و ریاضی هستند. 
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این وبگاه تنها در یک ماه منتهی به نیمه آذرماه 1399، نزدیک به 3/19 میلیون بار بازدید شده است. بیشتر این بازدیدکنندگان از 
کشورهای آمریکا و روسیه بوده اند.

این وبگاه دارای پنج دسته به این قرار است : 
 .Help و Elements ،Calculators ،Info ،Games

٭ در زیر دسته Elements، اطالعاتی درباره عنصرهای شیمیایی، جدول دوره اي عنصرها، خاصیت ها و روندهای تناوبی، نمودارهایی 
از فراوانی عنصرها در پوسته زمین و رنگ طبیعی عنصرها همراه با نام، نماد شیمیایی و عدد اتمی عنصرهای آینده که هنوز کشف 

نشده اند، وجود دارد.

 ٭ در زیر دســته Calculators، امکان موازنه معادله واکنش ها، محاســبه فرمول تجربی و جرم مولی، محاسبه های ساده ریاضی، 
All Calcula-  محاسبه استوکیومتری واکنش، محاسبه واکنشگر محدودکننده و محاسبه عدد اکسایش وجود دارد. همچنین گزینه

tors امکان مجموعه ای از محاسبه ها در زمینه های ساده و رایج مانند محاسبه pH، موالریته، قانون گازها، سنجش حجمی و ... وجود 
دارد.

٭ زیر دسته Info شامل گزینه هایی به این شرح است:
- مقاله های آموزشی از چگونگی موازنه واکنش ها تا ساختار پروتئین و قاعده های حل شدن از جمله آن هاست.   

 - با گزینه پرسش و پاسخ، می توانید خود را بیازمایید. 
-گزینه ای شامل تعریف بسیاری از اصطالح های شیمی که به ترتیب الفبا ترتیب یافته اند و در کنار آن پیشوندهای رایج در شیمی، 
فرمول های مواد شیمیایی و شماره های اختصاص یافته به آن ها، معادله های ریاضی وار رایج در زمینه های مختلف شیمی و گروه های 

نقطه ای و جدول های ماهیت ارائه شده اند.
٭ در زیر دسته Games، امکان شرکت در آزمون های کوتاه با انتخاب از میان چند موضوع وجود دارد. 

٭ در زیر دســته، Help نیز امکان گفت وگو با کاربرهای برخط، پس از ثبت حســاب کاربری و مطرح کردن پرسش و پاسخ با آنان 
فراهم شده است.



vchem3d.univ-tlse3.fr

 اگر عالقه مند به دیدن پویانمایی یا تصویر متحرک مولکول های معروف و دلخواهتان، آن هم به شکل سه بعدی هستید، مراجعه 
به این وبگاه توصیه می شــود. در کنار تصویر متحرک می توانید اطالعاتی جانبی و آموزشی درباره مولکول مورد نظر دریافت کنید. 
 Electronic و تعدادی ساختار الکترونی در گزینه Molecular Structure در میان این تصویرها، تعدادی ساختار مولکولی در گزینه
Structure وجود دارد. در ساختارهای مولکولی، مدل هایی از VSEPR، نمونه هایی از صورت بندی، فضاشیمی و ساختارهای معدنی 

نیز قابل مشاهده است. 
در گزینه ســاختار الکترونی، اوربیتال های اتمی و مولکولی و نمونه هایی تصویری از نظریه میدان بلور در دســترس قرار مي گیرد. 
همچنین با گزینه Molecular Symmetry و انتخاب از بین مولکول های مشخص، می توانید عنصرهای تقارنی و گروه تقارنی آن ها 

را به شکل سه بعدی مشاهده کنید. 
یکی از جذاب ترین تصویرها را می توانید در گزینه Spectroscopy را ببینید که در آن ارتعاش های فعال در طیف سنجی های IR و 
Raman به شکل مناسب، متحرک و تفکیک شده با ارائه عدد موجی آن ها )با یکایcm-1 ( نشان داده شده است. همچنین می توانید 

در کنار حالت های ارتعاشی، نمونه ای از طیف IR را ببینید.
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بــه کمک گزینه Organic Chemistry Reactions، می توانید شبیه ســازی زیبایی از یک واکنش  SN2و یک واکنش حلقه زایی 
ببینید. در گزینه Solid State می توانید سه ساختار ساده حالت جامد )شامل fcc ، bbc و hcp(، مشخصه های زاویه ای و بعد آن ها 
را مشاهده كنید. ساختار سه نمک جامد دوتایی )MX( شامل سزیم کلرید، سدیم کلرید و روی سولفید نیز موجود است. همچنین دو 
ساختار پیشرفته شامل اسپینل و کبالت اکسید وجود دارد. افزون بر این، باز کردن فایل ساختار بلوری )cif( تعدادی ترکیب نمونه 
یا فایل دلخواه ما در آن امکان پذیر اســت. این فایل که حاصل بررسی بلورشناختی تک بلور یک ترکیب است، دارای اطالعات مهم 

ساختاری مانند پیوندها و زاویه های میان آن هاست و در نتیجه، ساختار مطمئن تری از آن ترکیب ارائه می دهد.
در گزینه Nanostructures می توان نمونه ساختارهایی از نانو مواد را دید از جمله، نانو لوله هاي کربنی، یک نانو خوشه از طال و دو 

نانو ذره از روتنیم و طال. با انتخاب Nanocrystals ، ساختار سه بعدی از شکل هایی هندسی نانوذره ها نمایش می یابند.
گزینه Macromolecules ارائه کننده ســاختارهایی از درشت مولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین هاست. در اینجا امکان 
افزودن و مشاهده درشت مولکول های دلخواه نیز وجود دارد. برای این کار کافی است شماره شناسایی آن ساختار یا فایل ساختار آن 
)pdb( را به ســامانه بدهید. یادآوری می شود که دست یافتن به فایل ساختار یک درشت مولکول زیستی )pdb( از سامانه اینترنتی 

www.rcsb.org انجام پذیر است.
در گزینه 2D Sketching امکان انجام فعالیت جالبی فراهم شده است. چنان که در پنجره باز شده، ساختاری دو بعدی )در صفحه( 
از یک ترکیب را رسم کنید و سپس پیکان )فلش( را لمس کنید، ساختار دو بعدی شما در سه بعد رسم و نمایش داده خواهد شد 
و می توانید با چرخاندن ساختار سه بعدی، از زاویه های مختلفی به آن بنگرید. برای رسم ساختار در دو بعد، ابزار کافی شامل انواع 

پیوندها، عنصرها و ترکیب های حلقه ای وجود دارد.
 

 گزینه موجود دیگر در این وبگاه Thematic Index اســت که با مراجعه به آن می توان بخش های جزئی تر موجود در ســامانه را 
 Basic Theoretical Chemistry مشاهده کرد که ممکن اســت دور از نظر مانده باشد. در واقع، مطالب سامانه در دسته بندی های
Inorganic Chemistry ،Organic Chemistry، Solid State and Nano-Objects ،Spectroscopy ،VSEPR، نیز دســترس پذیر 

شده است. در پایان نیز می توانید در قسمت Interactive Test خود را بیازمایید.
برای آگاهی از کتاب شناسی و منبع های مطالب سامانه می توان از گزینه Bibliography استفاده کرد.
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